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Juhataja: Evelin Hall 
Protokollis: Karin Jaanovits
Võtsid osa: (nimekiri lisatud LISA 1)

P Ä E V A K O R D:

1. Tervitus ja tutvutsamine.
2. Protokollija valimine.

Protokollijaks valiti Karin Jaanovits.
3. Hoolekogu esinaise ja esinaise aseesinaise valimine.

Hoolekogu esinaiseks valiti Meeli ja aseesinaiseks Kadri.

4. Evelin Hall tegi ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustöö nin majandusaasta kohta 
eelmisest õppeaastast ja plaanide täitmisest. Kahjuks jäid tegemata köögi remont ja 
ATS-süsteemide paigaldamine. Lasteaial on olemas juba sülearvutid rühmadesse, mis 
vajavad nüüd paigaldamist. Renoveeritud on uus rühm Õiekese rühm.

OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks.

5. Lasteaia uue põhimääruse kooskõlastamine.
OTSUSTATI: Vastuväiteid ei olnud, sisseviidud muudatused olid põhjendatud.

6. Laste arvu suurendamine iga rühma kohta eraldi.
Mummid, sõimerühm – 14+2 last, kokku 16 last.
Mesilinnud – aiarühm 20+2 last, kokku 22 last
Summid – aiarühm 20+4 last, kokku 24 last.
Taruke – aiarühm 20+3 last, kokku 23 last.
Kärjeke – aiarühm 20+3 last, kokku 23 last.
Õieke – 18; Õiekese rühma lisa lapsi ei võeta, kuna hoolimata liitrühma nimetusest on seal 
väga väikesed lapsed ja õpetajaid ainult 2 pluss õpetajaabi.
OTSUSTATI: Hoolekogu liikmed olid nõus ja paluti teha ettepanek Kose Vallavalitsusele 
laste arvu suurendamise kohta rühmades.

7. Ettepanekud ja küsimused.
* Mänguasjade päev – õpetajate ettepanekul võiks mänguasjade päev olla kolmapäeva 
asemel, mil on liikumistunnid Oru Põhikooli saalis, reedel.
OTSUSTATI: Ettepanek põhjendatud ja vastu võetud, jõustub alates 13.11.15.

* Jõulupakk – vallavalitsus ei finantseeri alates 2016.aastast enam lasteaia lastele jõulupakke. 
Nö ülemineku ajaks on lasteaia juhtkond võtnud eelarvesse ise pakid organiseerida. 
Hoolekoguliikmete poolt tuli ettepanek, et pakk, mille lapsed jõuluvanalt saavad, ei pea olema
just kommipakk, kuid võiks olla tervel lasteaial ühesugune.
OTSUSTATI: Arutame teemat edaspidi.
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* Pildistamine lasteaias Pildikompanii OÜ poolt – paljud lapsevanemad ja ka lasteaia töötajad
on leidnud, et pildistamine praegu toimuva süsteemi järgi on stressirohke ja aeganõudev nii 
lastele kui õpetajatele. Lisaks on OÜ Pildikompanii süsteem iganenud. Lasteaed soovib, et 
rühmapildid ja kogu lasteaiapere pilt saaks tehtud, kuid lapsi eraldi ja siis sõbrad teistest 
rühmadest vms on liigne.
Pakuti välja ettepanek, et fotograaf võiks tulla rühma ja seal püüda iga last pildile mängimas, 
toimetamas jne., ilma lapsele stressi põhjustamata.

* Arendus-, projekti- ja tervisemeeskonna liikmete valimine.
Arendusmeeskond – hoolekogu esindaja Kadri
Projektimeeskond – hoolekogu esindaja Sandra
Tervisemeeskond – hoolekogu esindaja Karin

Saabus Kose vallavalitsuse esindaja Aleksandr.

8. Küsimused vallavalitsuse esindajale.
Seoses lasteaia kohatasude suurenemisega, kas tõusid õpetajate palgad? Jah
Millal on plaanis lasteaeda rajada uued ja kaasaegsed õueatraktsioonid – Kose valla 
arengukavas aastani 2025 on kirjas lasteaedadele mänguväljakute rekonstrueerimine, tehakse 
ühishange, et rajamine ja hooldus oleksid minimaalsete kuludega.

9. Külastati rühmaruume.

 /allkiri/ /allkiri/

Evelin Hall  Karin Jaanovits
Juhataja Protokollija
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LISA 1

Osavõtjad:

Evelin Hall, direktor

Aleksandr , Kose valla esindaja

Tiina Veeoja, õpetajate esindaja

Liina Sulbi, Mummide rühma esindaja

Meeli , Kärjekese rühma esindaja

Kadri Nurmoja, Tarukese rühma esindaja

Karin Jaanovits, Summide rühma esindaja

Sandra Suurkask, Mesilindude rühma esindaja
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